
 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie  

Gminy Miasto Świdnica 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1938), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., 

poz. 5625). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 oraz § 3 uchwały nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5625), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Dzięcielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r.

Poz. 4760



 

 Załącznik 
   do obwieszczenia 
   Rady Miejskiej w Świdnicy 
   z dnia 27 października 2017 r. 
  
 

UCHWAŁA NR XVIII/194/16 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 31 marca 2016 r. 
 
 
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 
Świdnica 
 

(tekst jednolity) 
 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 1289), 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie 
Gminy Miasto Świdnica, określony załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML z układem 
informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji, o którym mowa w §1.  

§ 3. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z 
zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania zgodnie z §4 i §5 niniejszej 
uchwały.  

§ 4. Deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114).  

§ 5. Deklaracja może być przesłana za pomocą strony internetowej udostępnionej przez 
Gminę Miasto Świdnica.  

§ 6. Określa się wykaz  dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość – dla 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym;  
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2) oświadczenie wskazujące dzieci uczące się, pozostające poza miejscem zamieszkania 
albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni;  

3) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 
pełnomocnika;  

4) wykaz nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych i 
mieszanych).  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVIII/333/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 
2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 
Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4176). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 roku. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Załącznik 
          do Uchwały XVIII/194/16 
          Rady Miejskiej w Świdnicy 
          z dnia  31 marca 2016 r. 1) 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Świdnica, przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jak również dla 
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. 

Termin składania: Deklaracja pierwsza: 
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych  
Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości  
 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta  Świdnicy 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 Deklaracja pierwsza (data zamieszkania/ powstania odpadów  na nieruchomości) …............................                 
 
 Korekta deklaracji (błędnie sporządzonej) obowiązuje od …............................ 
 
 Deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmiany)……………………… 
 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Właściciel / użytkownik wieczysty             
 Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty 
 Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zasobów spółdzielczych 
 Inny sposób władania nieruchomością 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
* - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Osoba fizyczna    Osoba prawna    Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

4. Imię i nazwisko*/Pełna Nazwa** 
 
 

5. PESEL* 
 

6. REGON** 7. NIP** 8. PKD** 

                                                 
1) zmieniony przez §1  uchwały nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada  2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5625), który 
wszedł w życie z dniem 22  grudnia 2016r. 
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GOK – 3 

9. NUMER TELEFONU/ADRES E-MAIL  
 

C.2. DANE O NIERUCHOMO ŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE B ĘDĄ ODPADY  

 10. Kraj 
 

11. Województwo 
 

12. Miejscowość 
 

13. Ulica 
 
 

14. Nr budynku 
 

15. Nr lokalu 
 

16. Kod pocztowy 
 

C.3. 
 
 
 
 
D. 

ADRES DO KORESPONDENCJI*/ADRES SIEDZIBY** (wypełni ć jeżeli jest inny niż w polu 
C.2.) 

17. Ulica 
 

18. Nr budynku 
 

19. Nr lokalu 
 

20. Miejscowość 
 

OPŁATA MIESI ĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

D.1. DOTYCZY NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

21.Oświadczam, że na terenie nieruchomości  zamieszkuje .................osób (podać liczbę). 
 
22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat):  

 będzie / jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 nie będzie /  nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
Jeżeli na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stosuje się niższe stawki opłat. 
 
23. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
………………………        x    ………………………. zł/osobę       =   ……………………………. złotych 
(liczba mieszkańców)                                    (stawka opłaty)                                           (wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie  
                                                                                                                                                                                odpadami komunalnymi) 
 

                                                                                                                                                         

D.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTYCZY NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE KTÓRYCH 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat):  

 będzie / jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 nie będzie /  nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
Jeżeli na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stosuje się niższe stawki opłat. 
 
25. Oświadczam, że odpady komunalne na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji,  
gromadzone są w następujących, zadeklarowanych pojemnikach  
 
a) ……………          ……………..        x    ……..…….       (……………)            =  ………. złotych 
   (objętość pojemnika)        (liczba pojemników)             (stawka opłaty)       (ilość odbiorów -              (liczba pojemników x stawka opłaty)               
                                          4,8 lub 12 w miesiącu) 
 

b)  ……………          ……………..        x    ……..…….       (……………)            =  ………. złotych 
   (objętość pojemnika)        (liczba pojemników)             (stawka opłaty)       (ilość odbiorów -              (liczba pojemników x stawka opłaty)               
                                          4,8 lub 12 w miesiącu) 
 

c) Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

               ……………………………. złotych 
a)  +   b) 
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GOK – 3 

D.3. 
 
 
 
 
 
 
 

DOTYCZY NIERUCHOMO ŚCI MIESZANYCH, tj. których część stanowi nieruchomość 
zamieszkałą (pole D.1.), a część nieruchomość niezamieszkałą (pole D.2.)   

26.Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej w polu C.2. deklaracji, odpady komunalne powstają w 
sposób określony w polu D.1. i D.2.  
 
27. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
                …………………………………. złotych 
                    pole D.1. pkt 23 + pole D.2. pkt 25 c) 

E. 
 
 
 
 
 
 

OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPDOAROWANIE ODAPDAMI KOMUNA LNYMI 
dotyczy nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat):  

 będzie / jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 nie będzie /  nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
Jeżeli na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stosuje się niższe stawki opłat. 
 
29.Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej w polu C.2. deklaracji znajduje się: 
 
………………………………………..                  x               ……………..             
=            ……………………. złotych  (liczba domków letniskowych  lub innych nieruchomości                   (stawka opłaty 
ryczałtowej)                       (liczba nieruchomości x stawka opłaty)         
wykorzystywanych  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe)                                                               
 
30. Opłata roczna  za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
                ……………………………. złotych 
 

F. 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIKI 

31. Załączniki do deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
 oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość – dla nieruchomości zabudowanej 
budynkiem  wielolokalowym – załącznik nr 1 do deklaracji; 
 oświadczenie wskazujące dzieci uczące się, pozostające poza miejscem zamieszkania albo zaświadczenie ze 
szkoły lub uczelni; 
  pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika; 
 wykaz nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych) – załącznik 
nr 2 do    deklaracji;  
 inne……………………………………………………………………………………………... 

G.     OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJ Ę 

 32. Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację 
 
 
 

33. Data wypełnienia deklaracji 
 

H. DODATKOWE INFORMACJE 
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34.               
 

I.      ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJ ĄCEGO 

 35. Uwagi organu 
 
 
 
 
 
 
 

36. Data weryfikacji 
 

37. Podpis weryfikującego formularz 
 

 
Pouczenie 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
  17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1201). 
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289). 

„W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Świdnica określi, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”. 

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. poz. 922) Administratorem danych 
osobowych jest Prezydent Miasta Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Dane będą przetwarzane w celu realizacji 
zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289). 

4. Podanie danych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289). 
5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Świdnica 
zawiadamia 
 właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji. 

 
Objaśnienia: 
1. Na terenie Gminy Miasto Świdnica pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych  powinna wynosić 

od 60 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 l tylko w 
przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie 
nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.  

2. W przypadku, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne bądź gdy dotyczy 
nieruchomości mieszanych do deklaracji należy dołączyć wykaz firm/instytucji, które zostały ujęte w niniejszej deklaracji – 
załącznik nr 2.  

3. W przypadku gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałych, bądź mieszanych a zmianie ulega liczba osób 
zamieszkujących do deklaracji należy dołączyć informacje o lokalach w których zmianie uległa liczba osób – załącznik nr 1. 
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   Załącznik nr 1 do deklaracji GOK – 3  
  dla nieruchomości zabudowanej  
  budynkiem wielolokalowym 

        
 

 
DANE O NIERUCHOMO ŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE B ĘDĄ ODPADY 
 
……………………….. ………………………..   …………………………….. 
            (Miejscowość)    (Ulica)                         (Numer domu – nieruchomości) 
 

 
Oświadczam, że na terenie wskazanej nieruchomości zamieszkuje ………........................ osób 
                 (liczba mieszkańców) 
 
 

 
Informacja o lokalach mieszkalnych w których zmianie uległa liczba osób  

zamieszkująca daną nieruchomość 
 
L.p. Ulica Nr 

budynku 
Nr 
lokalu 

Liczba osób, która się 
wprowadziła do danej 
nieruchomości 

Liczba osób, 
która się 
wyprowadziła z 
danej 
nieruchomości 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
    
      
 
……………………………………………. ………………………….. 
Czytelny podpis (pieczęć) składającego załącznik                                                     Data wypełnienia  
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GOK – 3 

   Załącznik nr 2 do deklaracji GOK – 3 
  dla nieruchomości zabudowanej  
  budynkiem wielolokalowym 

        
 

 
DANE O NIERUCHOMO ŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE B ĘDĄ ODPADY 
 
……………………….. ………………………..   …………………………….. 
            (Miejscowość)    (Ulica)                         (Numer domu – nieruchomości) 
 

 
Oświadczam, że do wskazanej nieruchomości przynależy ………........................ firm/instytucji 
                        (liczba firm/instytucji) 
 
 

 
Informacja o lokalach niezamieszkałych  

 
L.p. Ulica Nr 

budynku 
Nr lokalu Nazwa firmy / 

instytucji 
Rodzaj nieruchomości 
niezamieszkałej lub 
zakres prowadzonej 
działalności (wpisać 
odpowiednio np. lokal 
handlowy, lokal 
gastronomiczny, biuro, 
itp.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
     
 
……………………………………………. ………………………….. 
Czytelny podpis (pieczęć) składającego załącznik                                                      Data wypełnienia  
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